
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Datum: 21/03/2022 – 4/04/2022, 56ste jaargang, nr. 14 
Verschijnt 2 maal per maand 
(maar niet in juli en augustus) 

VZW scouts Kriko-Bea Tienen 
Torsinweg 12, 3300 Tienen 
Ondernemingsnummer 0828.388.314 
P308952 

De leiding werkte dit weekend heel hard om jullie allemaal te 

voorzien van lekker eten op onze restaurantdagen! 



 

    Activiteitenkalender *Kan nog wijzigen wegens corona 

15 mei Laatste vergadering Rakkersveld 

10-16 juli Kapoenenkamp Geel 

10-16 juli Welpenkamp Geel 

3-14 juli Jonggiverkamp Auby-Sur-Semois 

13-26 juli Giverkamp Auby-Sur-Semois 

 

 

Verjaardagen 

21 maart Stan Bollen Kapoen 

24 maart Marie Happaerts Leiding 

24 maart Simon Van Hemlryck Leiding 

25 maart Timon Vandenbosch Kapoen 

28 maart Sara Vandeput Leiding 

30 maart Maud Laermans Jonggiver 

6 april Mien Reynaerts Kapoen 

8 april Gitte Lemmens Jonggiver 

12 april Nina Vandebroek Welp 

13 april Louis Pierlé Welp 

16 april Louis Merckx Kapoen 

   
  



 

 

 

Algemeen bericht groepsploeg@krikobea.be 

Lode Reynders                               0470/439.473       lode.reynders@krikobea.be 

Jakob Van Hemelryck                      0499/398.194      jakob.vanhemelryck@krikobea.be 

 

Dag iedereen, 

Afgelopen weekend hebben wij jullie kunnen voorzien van heerlijke maaltijden op onze 

restaurantdagen. Wij willen iedereen bedanken voor de grote opkomst, wat een geslaagde editie! Bij 

deze willen wij ook alle helpende handen (leiding, mensen in de keuken, jonggivers, givers,…) 

bedanken voor hun harde werk, het was heerlijk goed gedaan, al zeggen we het zelf.  

Coronamaatregelen 

We bevinden ons nog steeds in code geel, hierbij zijn volgende zaken van belang: 

• Ben je ziek? Blijf deze week lekker thuis en kom de week erna weer gezond en wel naar de 

scouts. 

• Neem je eigen drinkbus mee 

• Mondmasker hebben we enkel nog nodig als we het openbaar vervoer nemen. 

Paasvakantie 

In de paasvakantie gaat de scouts eventjes op slot. Zo zullen het op 10 en 17 april geen activiteit zijn. 

De week erna (24 april) is de leiding op leidingsweekend. Dus de eerste keer dat het na de 

paasvakantie terug scouts is, is op 1 mei. 

Stapweekend 

De nieuwe editie van het stapweekend staat vast, dit zal doorgaan van vrijdag 29 april tot en met 

zondag 1 mei. Hou zeker dit weekend vrij als je zin hebt in een weekend van steengoede 

wandelingen, heerlijke maaltijden en uiteraard heel veel gezelligheid. Als je interesse hebt mag je ons 

steeds contacteren voor meer informatie via groepsploeg@krikobea.be . 

Rakkersveldquiz 

Ook hier na twee jaar een verplichte pauze door corona zijn we op vrijdag 29 april terug met de 7de 

editie van onze Rakkersveldquiz. Deze quiz wordt georganiseerd door de drie scoutsgroepen op het 

Rakkersveld: Akabe Blits, Bergrakkers en Kriko-Bea. De opbrengst is ten voordele van onze lokalen. 

Ben je een goede quizer, wil je je kennis eens uittesten of gewoon een gezellige avond met vrienden? 

Meer info vind je hier: https://fb.me/e/2qHK8u8DF . 
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 Kapoenen   kapoenenleiding@krikobea.be 

 
Apodemus                                 0499/398.194          jakob.vanhemelryck@krikobea.be  
Xebo                                         0495/616.846          janne.van.roosbroeck@krikobea.be 
Kora                                         0472/870.846           delphine.avermaete@krikobea.be 

Petro                                        0470/439.473            lode.reynders@krikobea.be 

Zazoe                                       0497/795.927             warre.dewel@krikobea.be 

Gigi                                           0468/278.091           nathan.de.klerck@krikobea.be 

Kerrie                                       0475/729.998           sander.van.espen@krikobea.be 
 

 

Dag liefste kapoentjes, 

Wat waren wij blij dat er zo veel kapoentjes zijn komen eten op de restaurantdagen. 

Hmmmmm wat was dat weer lekker! Spijtig genoeg was het door de restaurantdagen geen 

vergadering, maar dat zullen we volgende week dubbel en dik goed maken met onze GEKKE 

HOEDEN VERGADERING wowwwww. Volgende week willen wij jullie allemaal zien met jullie 

gekste hoeden aan! Een roze hoed met blauwe en groene bloemen, een muts met een fluo-

paarse pompon, een grote hoge zwarte hoed, een pet in alle kleuren van de regenboog… Het 

maakt allemaal niet uit! Zolang iedereen maar zijn gekste hoed aan doet. Je mag zelfs zelf een 

hoed maken of meerdere hoeden op elkaar aandoen om zo een super mega coole 

hoedentoren te maken.  

Om jullie wat ideetjes te geven van gekke hoeden mogen jullie de hoeden hieronder in de 

gekste kleuren inkleuren. 
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Wij kijken er al naar uit om jullie allemaal te zien stralen met jullie mooiste hoed. 

 

Groetjes,  

De kapoenenleiding xxx 

 

AGENDA 

27 maart: gekke hoeden vergadering (vergeet je gekke hoed niet mee te nemen) 

3 april: voertuigen vergadering (neem allemaal een step, fiets, skateboard, rolschaatsen, 

eenwieler of een ander gek voertuig mee) 

10 april: geen vergadering 

17 april: geen vergadering 

 

  



 

 

Welpen   welpenleiding@krikobea.be 

Jacala            0468/283.402                  milan.vandeput@krikobea.be  
King Lowie                            0491/930.909            elijas.vanhemelryck@krikobea.be 

Baloe                                    0471/340.261              Kalina.parthoens@krikobea.be   
Bagheera                      0496/715.801            niels.bergmans@krikobea.be 

Akela            0477/097.762            jonas.verstraeten@krikobea.be 

Chill                                      0476/402.631               casper.van.espen@krikobea.be 

Mao                                      0478/038.132               lieven.medart@krikobea.be 

Chikai                                   0474/620.368               mathilde.reynders@krikobea.be 

 

 

Hey hey liefste welpjes  

Hopelijk hebben jullie jullie buikjes goed rond gegeten op de restaurant dagen. Sommigen van jullie 

zijn we tegengekomen, met bolle buikjes en een dessertje in de hand.  

Om al een beetje in de koudere sferen te komen voor volgende week is deze pinguïn op zoek naar 

zijn ijsje help jij hem zoeken?  
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Agenda: 

 25/03: Discoschaatsen KOM VERKLEED in je beste disco outfit!!!!!  

• Carpoolen: 19u aan het Houtemveld  

• Rechtstreeks: 19u30 voor de ijsbaan van Leuven: Ondernemingsweg 1, 3001 Heverlee  

• Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis  

• Ouders die mee willen doen mogen zeker komen  

• NIET VERGETEN: 6euro, handschoen, muts en verkleedkleren (al aan) 

3/04: Circus vergadering  

10/04: geen vergadering  

17/04: geen vergadering 

24/04: geen vergadering (de leiding is op weekend)  

  



 

 

Jonggivers   jonggiverleiding@krikobea.be 

Kobe Bergmans                               0472/031.561          kobe.bergmans@krikobea.be 

Marie Happaerts                            0495/225.747           marie.happaerts@krikobea.be  
Simon Van Hemelryck                     0484/716.987         simon.vanhemelryck@krikobea.be 

Emma Reynders                    0477/322.314    emma.reynders@krikobea.be 

Tom Reynaerts                               0498/034.256          tom.reynaerts@krikobea.be  

Maarten Medart                             0473/253.879        maarten.medart@krikobea.be  
 

 
  

 

Dag liefste jonggivertjens, 

 

Het waren een paar knotsgekke weken die we achter de rug hebben. Even een quick recap: 

Op belofte weekend haalde Maarten het in zijn hoofd om ons allemaal achteruit te doen lopen 

waarna Rune rustig op zijn gezicht ging aangezien dit veel te gevaarlijk is….. Een paar uurtjes, 5 

dokters en een gips later waren we terug op de weekendplaats en kon het weekend gelukkig rustig 

verder gaan.  

Ook nog op belofte weekend heersde er GROTE paniek want iedereen moest een talent vinden en 

volgens jullie was dat volledig onmogelijk. Gelukkig trad de O ZO HULPZAME leiding jullie bij om jullie 

talenten te ontwikkelen en in te zien dat jullie er allemaal wel honderden hebben. Dus dat probleem 

was ook snel opgelost. 

Tot slot waren er dan de restaurantdagen: daar was de leiding zelf in paniek, er waren maar een 

tiental jonggivers komen opdagen… We hadden weeral niet aan jullie examens gedacht (oeps want 

de leiding heeft geen examens nu hehe). Er ging dus heel hard gewerkt moeten worden om iedereen 

van lekker eten te voorzien, maaaaaar gelukkig was Simon de superafwasser daar om het afwaswerk 

van 3 jonggivers te doen en waren dus de restaurantdagen ook gered. 

Dus conclusie: Als je er de afgelopen 2 weken niet was dan heb je heel veel gemist en moet je dus 

dringend veel meer naar de scouts komen of je mist de beste momenten van je levensjaar….. 

 

Maar er is ook goed nieuws voor de niet-zo-veel-komers, jullie kunnen direct het volgende super fijn 

moment meepikken. We gaan namelijk nu vrijdag disco-schaatsen! Normaal is dit altijd in de winter 

maar door corona kon dat toen niet doorgaan dus halen we het nu gewoon in. Dus haal je beste 

schaats/dansbenen uit de kast en doe misschien een blitse outfit aan en kom mee schaatsen. Alle 

info vinden jullie in de agenda onderaan.  

 

Hopelijk heb ik jullie nu allemaal warm gemaakt (ah nee koud want het is schaatsen zeker      ) om zo 

veel mogelijk te komen! 

Groetjes en tot vrijdag, 

Kobe, Maarten, Emma, Marie, Tom en Simon 
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Agenda: 

Vrijdag 25/03: Discoschaatsen!! 

• Carpoolen: 19u aan het Houtemveld  

• Rechtstreeks: 19u30 voor de ijsbaan van Leuven: Ondernemingsweg 1, 3001 Heverlee  

• Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis  

• Ouders die mee willen doen mogen zeker komen  

• NIET VERGETEN: 6euro, handschoen, muts 

Zondag 3/04: Badjasvergadering, kom allemaal in je badjas naar de scouts van 14u tot 17u30 op het 

rakkersveld 

Zondag 10/04: Geen vergadering 

Zondag 17/04: Geen vergadering 

Zondag 24/04: Geen vergadering (de leiding is op weekend) 

 

  



 

Givers       giverleiding@krikobea.be 

 
 

Willem Reynaerts                           0470/345.026              willem.reynaerts@krikobea.be  

Guus Nagels                                   0494/707.796              guus.nagels@krikobea.be 

Sara Vandeput                               0468/202.994                  sara.vandeput@krikobea.be 

Willem Reynders                            0474/198.806                  willem.reynders@krikobea.be 

Mathias Vanroelen                         0468/088.646                 mathias.vanroelen@krikobea.be 

 

 

Helloo Givertjes, 

Deze week hebben we weer hard gewerkt op de restaurantdagen. Na alle mensen die moeilijk deden 

over hoe ze hun steak wouden, hebben we de avond nog op tijd kunnen afronden zonder al te grote 

problemen. Natuurlijk een dikke merci aan alle givers die zijn komen helpen. Om de restaurantdagen 

nog een beetje in het achterhoofd te houden heb ik hieronder enkele toepasbare meme geplaatst.  

Oke maar nu genoeg over restaurantdagen want deze vrijdag komt er iets veel leuker aan!!!!! 

We gaan SCHAATSEN!!! 

Nadat we niet zijn kunnen gaan schaatsen in december, gaan we nu uiteindelijk toch schaatsen. Dus 

doe je verkleedkoffer maar open, zodat je zeker verkleed kan komen. Het thema van het schaatsen 

zullen we jullie nog zeker laten weten. We will see you on the ice ;) 

Groetjes, 

De giverleiding 

Agenda: 

Vrijdag 25 maart 2022: we gaan schaatsen!!!! 

• Carpoolen: 19u aan het Houtemveld  

• Rechtstreeks: 19u30 voor de ijsbaan van Leuven: Ondernemingsweg 1, 3001 Heverlee  

• Om 22u vertrekken we aan de schaatsbaan terug naar huis  

• Ouders die mee willen doen mogen zeker komen  

• NIET VERGETEN: 6euro, handschoen, muts 

Zondag 3 april 2022: gewone vergadering van 14h tot 17h30 op het rakkersveld. 
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